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 تعادل اوساسونا مع ضيفه اتلتيك بلباو 
0-0 في ختام املرحل����ة الرابعة والثالثني من 
الدوري االسباني لكرة القدم. وصار رصيد اتلتيك 
بلباو 50 نقطة وبقي ثامنا بفارق االهداف خلف 

خيتافي، مقابل 39 الوساسونا الثاني عشر.
 م��دد ڤياريال االس��باني عق��د مدربه خوان 
كارلوس جاريدو حتى نهاية موس��م 2011-2010، 
ومت��ت ترقية جاريدو من تدري��ب الفريق الثاني 
ليحل مكان ارنستو بالبيردي الذي أقيل في شهر 

يناير املاضي.
 قرر املهاجم الهولندي روي ماكاي اعتزال 
كرة القدم بنهاية املوسم احلالي، واالجتاه الى 
التدريب مستقبال، وقال مهاجم نادي فينورد 
روتردام الهولندي »نداء داخلي قال لي إنه من 
األفضل اآلن اعتزال الكرة«، مضيفا أنه سيتجه 
إلى حقل التدريب، ومن جانبه أكد ليو بنهاكر 
املدير الفني لنادي روتردام أن كرة القدم ستخسر 
العبًا قّدم الكثير للكرة األوروبية عبر 17 عاما 

من مسيرته االحترافية.
 قال نادي بيرث غلوري االسترالي لكرة القدم 
ام��س إن روبي فاولر مهاج��م ليڤربول ومنتخب 
اجنلترا الس��ابق س��ينضم الى صفوفه املوس��م 

املقبل.
 تتفاعل مش����كلة التالعب بنتائج مباريات 
ك����رة القدم في اليونان بحدة مع اعالن رئيس 
الوزراء اثاناسيوس بليفريس عن الئحة موسعة 
للمباريات املغشوش����ة، وكشف بيلفريس ان 
البرملان اخ����ذ علما بان التالعب بالنتائج طال 
27 مباراة وقد طلب فتح حتقيق امام احملكمة 
العليا، ويفوق هذا العدد كثيرا ما اش����ار اليه 
االحتاد االوروبي للعبة حني ابلغ الس����لطات 
اليونانية الشهر املاضي بوجود الغش في نتائج 
6 مباري����ات، وذلك في اط����ار قضية املباريات 
املغشوش����ة في اوروبا. ولم تكشف السلطات 
اليونانية في مارس قائمة املباريات الست، لكن 

التفاصيل التي كشفت تشير الى مباراتني في 
الدوري املمتاز و3 في مسابقة الكأس و22 في 

دوري الدرجة الثانية.
 أصبح من املرجح أن يظل اإليطالي جانفرانكو 
زوال ف��ي منصبه كمدير فني لفريق وس��ت هام 
اإلجنلي��زي بعدما جدد ديڤيد غولد الش��ريك في 
ملكية النادي الثقة فيه، وقدم وس��ت هام موسما 
مخيبا لآلمال مما دعم الشعور السائد بقرب إقالة 
زوال م��ن منصبه خاصة بعدما انتقد املالك اآلخر 
للنادي ديڤيد س��وليفان املدرب اإليطالي بسبب 

الفريق الذي يلعب به والراتب الذي يتقاضاه.
 اكد قائد يوڤنتوس اليساندرو دل بييرو انه 
مازال يؤمن بقدرة فريق »السيدة العجوز« على 
انهاء الدوري االيطالي في املركز الرابع وبالتالي 
املشاركة في دوري ابطال اوروبا املوسم املقبل، 
ورأى دل بيي����رو ان ه����ذا االمر ممكنا، مضيفا 
»س����يكون من الصعب علينا ان ننهي املوسم 
في املركز الرابع، لكن هذا ما نريده وعلينا ان 
نؤمن به. ال ميكننا ان ننشغل كثيرا باملباريات 
االخرى )مباريات سمبدوريا وباليرمو(، يجب 

ان نركز اوال على انفسنا«.
 بات أورالن��دو ماجيك أول األندية املتأهلة الى 
ال��دور الثاني من »ب��اي اوف« الدوري االميركي 
للمحترفني في كرة السلة بعد حتقيقه فوزه الرابع 
على التوالي أمام مضيفه تشارلوت بوبكاتس 99-
90، واش��تعلت مواجهة ميلووك��ي باكس واتانتا 
هوكس بف��وز االول 111-104 عل��ى ملعبه »برادلي 
س��نتر« ف��ي ميلووكي ليع��ادل سلس��لة املنطقة 
الش��رقية 2-2 بعد تأخره 0-2 ف��ي اول مباراتني، 
وقاد احتياطيو فينيكس صنز الى التقدم 3-2 على 
بورتاند ترايل بايزرز ف��ي املنطقة الغربية، بعد 
ف��وز االول 107-88 على ملعبه »ي��و أس ايروايز 
س��نتر«، وس��تكون الفرصة متاحة لفينيكس في 
حجز بطاقت��ه الى الدور الثاني بح��ال فوزه على 
أرض بورتاند في املباراة السادسة غدا اخلميس.

 الزواج أهم عند كاسانو 

قضى انطونيو كاسانو مهاجم سمبدوريا على 
فرصه في االنضمام الى منتخب ايطاليا بتأكيده انه 

لن يؤجل زواجه املقرر في يونيو املقبل.
 وجتاهل مارشيلو ليبي مدرب منتخب ايطاليا 
كاسانو وهو واحد من الالعبني املوهوبني في دوري 
الدرجة االولى االيطالي على مدار عامني على الرغم 

من احتياج بطل العالم للمزيد من املواهب.

 باوتيستا راض عن معسكر المكسيك

قال أدولفو باوتيس���تا العب وس���ط املنتخب 
املكسيكي إن املعسكر الذي يقوم به الفريق استعدادا 
لكأس العالم جاء إيجابيا لالعبني وللجهاز الفني.

وقال باوتيستا في تصريحات على هامش معسكر 
الفريق بالعاصمة املكسيكية »نعتقد أن هذا املعسكر 
يفيد كثيرا اجلهاز الفني للتعرف على جميع الالعبني، 

كي نصل الى حالة جيدة في كأس العالم«.

 مارادونا يثق بالعبيه 

أكد دييغ���و مارادونا املدير الفن���ي للمنتخب 
األرجنتيني أنه يثق بالعبيه ألنهم »يفهمون قيمة 
القمي���ص« الوطني، وأنه ي���درك لذلك أن »األمور 
س���تمضي على نحو طيب«خالل البطولة.وعندما 
سئل عن حظوظ الفريق قال »أثق بالالعبني الذين 
سأحملهم، في الرجال الذين سأحملهم. إنهم يعرفون 
ويفهمون ما يعنيه قميص املنتخب األرجنتيني. 
لهذا أعرف أن األمور ستمضي على نحو جيد معنا. 

سنكون في قلب املنافسة«.

 جنوب أفريقيا مع جامايكا وديًا 

يخوض منتخب جنوب أفريقيا في أملانيا اليوم 
مباراة جتريبية أمام جامايكا استعدادا للنهائيات.
كان م���ن املقرر أن يخوض منتخب »بافانا بافانا« 
)االوالد( املب���اراة أمام منتخب الصني الذي اعتذر 

عن احلضور الرتباطه مبباراة في أملانيا.

في أربطة الكتف األيس���ر تع���رض لها في املباراة 
التي خس���رها فريقه السبت أمام ريال مدريد 2-1 

في الدوري.
ولم يوضح سرقسطة، صاحب املركز السادس 
عش���ر والذي لم يطمئن بعد الى بقائه في الدرجة 
األولى، فترة غياب الالعب، في حني أشارت الصحف 

الى انه سيغيب عن املالعب نحو شهر.

 تناقص شعبية دونغا 

كشف استطالع أجراه معهد »داتافوليا« ونشر 
تناقص عدد املشجعني البرازيليني الذي يراهنون 
على جناح منتخب كرة القدم وكذلك شعبية مدربه 
كارلوس دونغا. ويظهر االس���تطالع ان 64% من 
األشخاص املستطلعني يعتبرون حاليا ان املنتخب 
سيحرز كأس العالم مقابل 73% في ديسمبر املاضي 
اي قبل 4 أش���هر. في املقاب���ل، ارتفع عدد الذين ال 
يعرفون ما اذا كان منتخبهم سيتوج باللقب للمرة 

السادسة في تاريخه الى %24.

 لوكا طوني يحلم بكأس العالم

كشف مهاجم روما لوكا طوني انه اليزال يحلم 
باملشاركة مع املنتخب االيطالي في نهائيات مونديال 
جنوب أفريقيا 2010 بعدما جنح في استعادة مستواه 

السابق.
وتب���دو حظوظ طوني الذي يلعب مع روما منذ 
يناير املاضي على سبيل اإلعارة من بايرن ميونيخ 
االملاني، ضئيلة في ان يكون ضمن تشكيلة مدرب 
»االزوري« ماتشيلو ليبي الى النهائيات، خصوصا 
ان األخير لم يستدعه الى املنتخب سوى في بعض 
املباريات منذ ان تسلم مجددا مهامه بعد خروج أبطال 

العالم من ربع نهائي كأس أوروبا 2008.
واعترف طوني الذي عانى األمّرين في النصف 
االول من املوسم بعدما أبقاه املدرب الهولندي لويس 
فان غال خارج تش���كيلة بايرن ميونيخ، بصعوبة 
حتقيقه حلم املونديال بسبب املنافسة القوية، مضيفا 
»هناك تنافس بني الكثير منا )املهاجمون( من أجل 

ارتداء قميص ايطاليا«.

 عملية جراحية لدراغوتينوفيتش

أعل���ن اش���بيلية، صاحب املرك���ز اخلامس في 
الدوري االسباني ان مدافعه الدولي الصربي ايفيكا 
دراغوتينوفيتس الذي أصيب بقطع في وتر اخيل 
في القدم اليس���رى، خضع لعملية جراحية ناجحة 
في فنلندا. وقال طبي���ب الفريق خوان ريباس في 
تصريح إلذاعة النادي »العملية اجريت بنجاح، ورغم 
ان الوتر كان مقطوعا بالكامل، كانت الظروف جيدة 
جدا واجري تقطيب كامل للوتر املقطوع«. واضاف 
»بالطبع، دراغو س���يتمكن من اللعب مجددا حسب 
ما قال الطبيب الذي أجرى العملية ساكاري اورافا، 

االختصاصي الشهير بهذا النوع من االصابات«.

 إصابة سوازو بتمزق في الكتف 

أعلن نادي سرقسطة االسباني ان مهاجمه الدولي 
التشيلي هومبرتو سوازو يشكو من اصابة جزئية 

المونديالاخبارعالميةمتفرقات

مدرب األرجنتني دييغو أرماندو مارادونا

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
أصبح مصير املدير الفني لألهلي حس����ام 
البدري على شفا الرحيل عن الفريق بعدما ارتكب 
خطأ فادحا مع عدد من العبي الفريق وتسبب 
في أزمة ملجلس إدارة األهلي وذلك بعدما قام 
البدري ومجموعة من الالعبني بتصوير إعالن 
ل� »شركة اتصاالت« رغم ارتباط النادي بعقد 

رعاية مع ڤودافون.
بدأت األزمة عندما سعى وكيل شركة اتصاالت 
أحمد س����ويلم للحصول عل����ى توقيع العديد 
م����ن العبي النادي األهل����ي لينضموا حلمالت 
»اتصاالت« اإلعالنية بداعي عدم ارتباطهم بعقود 
مع »ڤودافون« وجنح في إقناع عدد كبير من 

الالعبني.
وبالفعل جنح س����ويلم في احلصول على 
توقيع����ات عدد كبير م����ن الالعبني وهم أحمد 
فتحي وش����ريف إكرامي وشريف عبدالفضيل 
ومحمد فضل وأحمد علي ومصطفى ش����بيطة 
وحسام عاشور وهاني العجيزي وفرانسيس 
دو فوركي وأحمد شكري ومصطفى عفروتو 
ومحمد طلعت وش����هاب الدين أحمد باإلضافة 
ألبرز أسباب األزمة وهو حسام البدري املدير 

الفني للفريق.
وتنص العقود على حصول حسام البدري 
على مبل����غ 400 أل����ف جنيه بينم����ا يحصل 
الالعبني على 110 ألف جنيه فيما يحصل شريف 

عبدالفضيل على 125 ألف جنيه وفرانسيس 20 
ألف دوالر بينما يحصل أحمد فتحي على مبلغ 

مالي أكبر نظرا لكونه أكبر النجوم.
وحتجج أغلب الالعبني عندما طالبتهم إدارة 
النادي بفس����خ العقود بأنهم قد قاموا بتوقيع 
العقود قبل االنتقال للنادي األهلي وهو ما ردده 
شريف إكرامي وش����ريف عبدالفضيل ومحمد 
فض����ل بينما قال العبو الش����باب انهم وقعوا 
العقود أثناء وجودهم مع فريق الشباب دون 

معرفة منهم بوجود خطأ في ذلك.
واس���تمرت األمور على وتي���رة هادئة 
ومحاوالت من إدارة الكرة بالنادي لفس���خ 
تلك العقود ولكن قابلهم الالعبون بالتسويف 
وكانت احلجة هي اس���تمرار حسام البدري 

على التزامه بالتعاقد.
وظهرت األزمة الكبرى عندما منى الى علم 
إدارة الكرة أنه قد مت حتديد موعد تصوير أول 
إعالن مع »اتصاالت« في ال� 10:30 من مس����اء 
األحد املاضي وهو ما دف����ع مدير الكرة هادي 
خشبة للتنبيه على جميع الالعبني بعدم التوجه 
لتصوير اإلعالن أثناء عودة الفريق من ليبيا 

في الطائرة.
وبالرغم من ذلك لم يلتزم حس����ام البدري 
والالعبون باألمر وتوجهوا للتصوير الذي بدأ 
في ال� 10:30 واستمر حتى ال� 4:30 فجرا بالرغم 
من وجود تدري����ب صباحي للفريق في اليوم 

التالي في ال� 9:30.
وعندما قام املس����ؤولون ع����ن إدارة الكرة 
بالنادي األهلي باالتصال بالالعبني ليطالبوهم 
بعدم تصوير اإلعالن حتجج اجلميع بحضور 
حس����ام البدري مديرهم الفن����ي ليؤكدوا أنهم 
لن يقوم����وا بتصوير اإلعالن في حالة امتناع 
البدري عن األم����ر ذاته، فيما كان أحمد فتحي 
الالعب الوحيد الذي التزم بالتعليمات وامتنع 

عن الذهاب للتصوير.
وقبل بداية تدريب أمس األول الصباحي قام 
خشبة بإبالغ الالعبني الذين قاموا بالتصوير 
بعدم االنصراف من النادي بعد نهاية التمرين 
ومت االجتم����اع بهم من قبل جلنة الكرة ونالوا 
توبيخا كبيرا وتهديدات بتحميلهم قيمة الغرامات 
التي سيتم توقيعها على النادي من قبل شركة 

ڤودافون.
وبعدها اجتمعت جلنة الكرة بالنادي قبل 
اجتماع املكتب التنفيذي وأوضح وجود اجتاه 
قوي جدا إلقالة حسام البدري نظرا لعدم التزامه 
بقرارات إدارة النادي وتعاقداتها على ان يتم 

إعالن القرار بعد مباراة االحتاد الليبي.
وقد شهد اجتماع جلنة الكرة غضبا عارما 
وغير مسبوق من رئيس النادي حسن حمدي 
بسبب حتدي حس����ام البدري لقرارات اإلدارة 
ليصبح رحيل����ه عن النادي مس����ألة وقت ال 

أكثر.

البدري فتح بنفسه باب الرحيل من األهلي
الحد يعود لألضواءبعد أن وقّع مع شركة »اتصاالت« وخالف رغبة إدارة النادي

بعد سنوات في الظل
المنامة ـ ناصر محمد

أخيرا وبعد انتظار لسنوات 
طويلة استطاع احلد العودة 
لدوري األض���واء من جديد 
بعد تغلبه في اجلولة ما قبل 
األخيرة م���ن دوري الدرجة 
الثانية البحرين لكرة القدم 
على االحت���اد 2-1، رفع من 
خاللها رصيده الى 42 نقطة 
مس���تفيدا من خسارة أقرب 
املنافسني له فريق البحرين 

أمام سترة 3-2.
توج احلد بالبطولة وأعطى 
الفرصة لستره للمنافسة في 
امللحق على الصعود وبددت 
اخلسارة آمال البحرين الذي 
كان أقرب املنافس���ني ليكون 
اخلاس���ر األكبر في اخلروج 
بعد منافسة قوية حيث زاد 
الفارق بينه وبني سترة الى 3 
نقاط وهي ال تكفي للبحرين 
حت���ى في حالة ف���وزه على 
احلد حيث سيصبح رصيده 
40 نقطة إال أن س���ترة فاز 
عليه ف���ي مبارات���ي الذهب 
 واإلياب وهو ما تنص عليه
الئح���ة  م���ن   23 امل���ادة 

املسابقات.

االتحاد العربي للصحافة الرياضية: مبادرة إعالمية
لتقريب وجهات النظر بين مصر والجزائر

 أعلن االحتاد العربي للصحافة الرياضية انه لن 
يتوقف عن متابعة مبادرته املهنية لتقريب وجهات 
النظ����ر وتهيئة األجواء األخوية ب����ني قادة اإلعالم 

الرياضي في اجلزائر ومصر.
 وقال االحتاد في بيان رس����مي انه مس����تمر في 
مس����اعيه لتحقيق اهداف املبادرة األساسية إلزالة 
الرواسب التي خلفتها مباراتا مصر واجلزائر في طريق 

التأهل لنهائيات كأس العالم بجنوب افريقيا.
 وأعرب االحتاد عن أمله بأن تلقى هذه املبادرة 
الدعم واملساندة من جميع الزمالء اإلعالميني العرب 

ومن كل وسائل اإلعالم الرياضي العربي وأصحاب 
القرار الرياضي والسياسي واإلعالمي.

وتطرق البيان الى اجلهود والزيارات واللقاءات 
التي قام بها رئيس االحتاد العربي للصحافة الرياضية 
االردني محمد جميل عبد القادر ونائب رئيس االحتاد 
الدولي للصحافة الرياضية فيصل القناعي ولقائهما 
برئيس احتاد الصحافيني العرب ابراهيم نافع ونقيب 
الصحافيني املصريني مك����رم محمد احمد وعدد من 
قادة اإلعالم الرياضي في اكثر من مؤسسة إعالمية 

في مصر.

الشيخ خالد البدر يسلم الكأس إلى عميد إسطبل النشاما

»خليف« يحرز كأس رئيس الوزراء
برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد الذي ناب عنه الش����يخ صباح الناصر وكيل 
الديوان األميري لشؤون األسرة احلاكمة، وبحضور 
رئيس االحتادين الكويتي واآلسيوي للسباحة الشيخ 
خالد البدر وجماهير غفيرة، وفي ختام سباقات اخليل 
لنادي الصيد والفروس����ية متكن اجلواد »خليف« 
السطبل النشاما بقيادة كامو من ايقاف انتصارات 
اسطبل الشهيد واقتناص كأس سمو رئيس مجلس 
الوزراء السنوي واملخصص لكل الدرجات على مسافة 
2400 متر بزمن قياسي قدره 2.31.07 ق وبفارق أنف 
عن اجلواد البطل »انكل سام« ألبناء الشهيد بقيادة 

كرمي وهابي في أقوى السباقات.
اما عن صراع دوري النقاط فقد ش����هد االجتماع 
ال� 27 واخلتامي للموس����م تنافسا قويا بني اسطبل 
النصف واسطبل النشاما بعد خروج اسطبل االبرق 
م����ن الصراع ووضح اصرار اس����طبل النصف على 
اس����تعادة اللقب الذي حصل عليه منذ ثالثة اعوام 
وفي الوقت نفسه سعى اسطبل النشاما الى البقاء 

في امليدان حتى النهاية.
وفاز النصف بالشوط االول ليرد عليه النشاما 
بالفوز بالش����وط الثاني والبقاء على فارق النقاط 
ولم يشارك النصف والنش����اما في الشوط الثالث 

املخصص للنتاج احمللي.
وجاء الشوط الرابع على كأس اللجنة األوملبية 
مرب����ط الفرس حيث يحدد ال����ى أين يتجه الصراع 
وجاء السباق مثيرا منذ بدايته بني اجلواد »كوون 
وبس« بقيادة املتألق كليمنس، و»مسيو« للنشاما 
بقي����ادة كامو، ولكن وضح االرهاق على »مس����يو« 
بينما جنح »كوون وبس« في مواصلة االنتصارات 
والتفوق على النش����اما للفوز بلقب املوسم للمالك 
بل وألقاب املوسم للفرسان واملدربني وجواد املوسم 
التي جاءت لصالح اسطبل النصف، حيث فاز اجلواد 
»ابن لعبون وبس« بلقب جواد املوسم، وكليمنس 
بلقب فارس املوسم، وثامر الديحاني بلقب مدرس 
املوس����م، ليعلن الش����يخ علي احلمود فوز اسطبل 

النصف باللقب قبل انتهاء بقية االش����واط، ويكرم 
اسطبل النصف وبقية االسطبالت واملالك الفائزين 
باملركزين الثاني والثال����ث، ويفوز اجلواد »وليف 
البال« لهش����ام جحيل بالشوط اخلامس املخصص 

على كأس املغفور له الشيخ دعيج السلمان.
وفيما يلي نتائج املهرجان اخلتامي كاملة:

الش����وط األول على مسافة 1000 متر على كأس 
النادي واملخصص لالف����راس فاز اجلواد »الهنوف 
وبس« للنصف بقيادة كليمنس باملركز األول بزمن 
قياسي قدره 57.05 ث، وجاء »اللى« لسعدون صالح 
العتيبي بقيادة حس����ن في املركز الثاني و»وسن« 

للبنوان بقيادة يوسف محمد في املركز الثالث.
وفي الشوط الثاني للخيل العربية األصيلة على 
مسافة 1400 متر على جائزة السيارة املقدمة من شركة 
التمدين العقارية، فاز اجلواد »حليو« للنشاما بقيادة 
دو باملركز األول بزمن 1.34.04 ق، وجاء »ابن امللوك« 
لالبرق بقيادة جيفري في املركز الثاني، و»العميد« 

لألنصاري بقيادة كليمنس في املركز الثالث.
وفي الشوط الثالث املخصص للنتاج احمللي على 
مسافة 14000 متر على كأس اسطبل الفنار، فاز اجلواد 
»اخو قلبي« السطبل دسمان بقيادة جيفري باملركز 
األول، و»رعود« ألبناء الشهيد بقيادة هينسون في 

املركز الثاني، و»سبع بندر« للقرين ثالثا.
وفي الشوط الرابع على مسافة 1600 متر على كأس 
اللجنة األوملبية جلميع الدرجات، فاز اجلواد »كوون 
وبس« للنصف بقيادة كليمنس باملركز األول وبرقم 
قياسي قدره 1.36.07 ق، وجاء »لعيون سارة« لالبرق 
بقيادة هينسون في املركز الثاني، و»تستاهل خير« 
لضاوي العتيبي بقيادة فينست في املركز الثالث. 
وفي الشوط اخلامس املخصص جلميع الدرجات على 
مسافة 1200 متر على كأس املغفور له الشيخ دعيج 
الس����لمان، فاز »وليف البال« لهشام جحيل بقيادة 
املخضرم حمود املطيري باملركز األول برقم قياسي 
ايضا قدره 1.12 ق، وجاء »راضي« للنشاما بقيادة دو 

في املركز الثاني، و»القايد« للمطرقة ثالثا.

في ختام مهرجان سباقات »الصيد والفروسية«

ذهبية الجلة للشريعان في »قوى المعاقين«

واصل العبو والعب���ات الكويت للمعاقني تفوقهم في 
البطولة الدولية األولى أللعاب القوى على مضمار كيفان 
على الرغم من املنافسة القوية التي شهدتها لقاءات اليوم 
الثاني من بقية الدول املشاركة، حيث احرز عادل الشهري 
امليدالي���ة الذهبية في رمي الرمح لفئ���ة 33 و34، وجاء 
الثاني هاني النخلي من الس���عودية واحرز ناصر صالح 
من الكويت امليدالية البرونزية، فيما حققت املتألقة مهى 
الشريعان ذهبية اجللة لفئة 32، 33، و34 وحلت التونسية 
يسرا بن جمعة باملركز الثاني، وجاءت االماراتية عايشة 

بن خالد باملركز الثالث.
وفي منافسات دفع اجللة للرجال فئة 58 جاء االردني 
عامر علي اوال بامليدالية الذهبية، وحل عادل العجمي من 
الكويت ثانيا، وجاء األوزبكي اوزمانوف باملركز الثالث.

وفي دفع اجللة نساء فئة 37، جاءت التشيكية بيرنا 
باملركز األول، متفوقة على البحرينية زهرة الكليبي.

وأحرزت األردن امليدالية الذهبية الثانية في البطولة 

عن طريق ياس���ني محمد في رمي القرص، فئة 52، و53، 
وحل عاطف الدوسري من الكويت باملركز الثاني.

وفازت أوزبكستان بذهبية رمي الرمح للرجال فئة 58 
بواسطة ياسينار دورجر. ونالت البلغارية ايفينا كوفلينا 
الذهبي���ة برفع اجلل���ة 57 و58 وفي دفع اجللة رجال 44 
و46 جاء املاليزي هش���ام شيسو أوال، ثم العراقي ستار 
محمود باملركز الثاني، وحل العب الكويت عبداهلل صالح 

باملركز الثالث.
واحرزت اوزبكس���تان ايضا ذهبية جديدة عن طريق 

شيربوف بدفع اجللة فئة 42.
وأحرزت الكويت ذهبية القرص 37، 38 بواسطة حمد 
حجي، وجاء البحريني احمد املشيمع ثانيا في املسابقة 

واملاليزي محمد ابوبكر ثالثا.
وحققت اإلمارات ذهبية القرص للرجال 54 و46 بواسطة 
جمعة سعيد، وجاء العراقي عدنان علي ثانيا، واالوزبكي 

يوسف قاديرون ثالثا.

وفازت پولندا بذهبية القرص للرجال فئة 36 عبر باول 
باريشيوس، وجاء فهد املطيري من الكويت ثانيا.

مشعل الفهد يشيد بالمعاقين

من جهته، أشاد الشيخ مشعل طالل الفهد الذي حضر 
لقاءات اليوم الثاني للبطولة، وتتويجه لبعض الالعبني 
باجلهود الكبيرة من اللجنة املنظمة للبطولة وتنظيمها 
بالصورة الرائعة وقال إنني سعيد بهذا اإلجناز للمعاقني 
الذين يؤكدون يوما بعد يوم أنهم على قدر املس���ؤولية 

وبإمكانهم تخطي الصعاب دون كلل أو ملل.
وأضاف: اليوم نشهد جناحا آخر لهؤالء األبطال على 
أرض الكويت بإدارته���م ألكبر بطولة دولية معترف بها 
من االحتاد العاملي للمعاقني، وهذا ش���يء نفتخر به جدا 
وآمل للجنة املنظمة وجميع املشاركني النجاح كما اود ان 
اشيد بكل اجلهات التي ساهمت إلجناح هذا احلدث املميز 

في ألعاب القوى للمعاقني.

الكويت تواصل تفوقها في البطولة الدولية

فهد أثناء محاولة رمي القرص الشيخ مشعل طال الفهد مع شافي الهاجري وعدد من الاعبني


